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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 زيتفسير التسييل البن جُ 
 معاني المغات )الغريب(

 أو :قولو إلى آنية :قولو من :اليمزة حرف( أ -31)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
وعمى آلو  ،الحمد هلل رب العالمين، والعاقبة لممتقين، وصمى اهلل وسمم وبارك عمى عبده ورسولو محمد

 والمستمعين، أما بعد: ،والحاضرين ،ولشيخنا ،ولوالدينا ،الميم اغفر لنا، وصحبو أجمعين
ةٍ } :آنية: لو معنيان: جمع إناء، ومنو :-رحمو اهلل تعالى- زي الكمبيفيقول اإلمام ابن جُ   {ِبآِنَيٍة ِمْن ِفضَّ

مة، فاعِ  :، ووزن الثانيمةعِ أفْ  :ووزن األول، [1 ]الغاشية: {ِمْن َعْيٍن آِنَيةٍ }ومنو: ، الحرة ، وشديد[31 ]اإلنسان:
 .[44 ]الرحمن: {َحِميٍم آنٍ }ومنو:  ،آن :ومذكره

 لحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:ا
 فسالم اهلل عميكم ورحمتو وبركاتو.

أو المواضع التي  ،بحسب الموضع وذلك كما سبق أنو يذكر المعنى المباشر في القرآن، ذكر ليا معنيين :اآلنية
ثم بعد ذلك  ،أو أكثر ،ي ترجع إليو ىذه المعاني إن كان واحداً األصل الذ :ولكن نحن نذكر في البداية ،ورد فييا

 .وما إلى ذلك ،ولّم المتفرق ،أدعى إلى الضبط فيكون ىذا ،ُنفرع عنيا ما ُيذكر
 أربعة أصول: الي اليمزة والنون وما بعدىا من المعتل :أن ىذه المادة يرى -رحمو اهلل-فابن فارس 

 .واألناة، فيذا األول ،، الحمممتأن  و  ،فالن ذو أناة :يقال ونحوه، يعني ،مممن الحِ  وما في معناه ،البطء: ولاأل
 .والثاني: الساعة من الزمان

 .إدراك الشيءوالثالث: 
 .ظرف من الظروفوالرابع: 

 .فيو ظرف من الظروف ،من اآلنية، إناء يوضع فيو الطعام والشراب -ممدود-يقول: أما الظرف فاإلناء 
 :ىما ينا المعنيان المذان ذكرىما ابن ُجزيف

ةٍ }، األول: جمع إناء  .يذا ظرف من الظروفف، [٘ٔ ]اإلنسان: {ِبآِنَيٍة ِمْن ِفضَّ
يذا يرجع إلى أي معنى من األصول فيعني: متناىية في حرىا،  [٘ ]الغاشية: {َعْيٍن آِنَيةٍ }، شديدة الحروالثاني: 

إدراك الشيء، ما وجو ىذا اإلدراك؟ وجو ىذا اإلدراك بأي اعتبار؟  يرجع إلى؟ فارساألربعة التي ذكرىا ابن 
، أي: غير [ٖ٘ ]األحزاب: {َغْيَر َناِظِريَن ِإَناهُ }منضج لوليذا يقال: ؛ رك منتياهفأد ،باعتبار أنو قد تناىى في حره

 ،-صمى اهلل عميو وسمم-ظرين نضجو، ينياىم عن االنتظار لمطعام، فيطيمون المكث في مجمس رسول اهلل ان
صمى اهلل عميو وعمى آلو -فيثقل ذلك عمى رسول اهلل  ،فيأتون قبل نضج الطعام بمدة، ثم يجمسون بعد الطعام

 .، فيذا كمو مما يرجع إلى أصل ىذه المادة-وسمم
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محظة الحاضرة التي ىي ال :يعني [ٔٚ: البقرة] {اْْلنَ }ويعني: ساعات الميل،  [ٜ ]الزمر: {آَناَء المَّْيلِ }: تعالى وقولو
 ذكر معنيين -تعالى رحمو اهلل-زي ىنا ن، فابن جُ ماضي والمستقبل، فصل بين الزمانيال :فصل بين الزمانين

 .فقط
 :بمعنىنفي  واسم، [3: اإلخالص] {َأَحدٌ  المَّوُ  ُىوَ  ُقلْ } :ومنو ،أحد: لو معنيان: واحد: -رحمو اهلل تعالى-قال 

 إنسان.
 وحد، وأن: أن أصمو ، أيحدو  يعني: الواو :صلواأل ،قال: فرعفأرجع ابن فارس اليمزة والحاء والدال،  :األحد

أصمو فقال: ىمزتو ليست أصمية، وسنحتاج إلى ىذا بعد قميل في الكالم عمى اليمزة إذا كانت أصمية أو زائدة، 
 :فأحد بمعنى ،ما انفردت :يعني، استوحدتُ ما بو، و  يعني ما انفردتُ  ،بيذا األمر وحد، تقول: ما استأحدتُ 

 .[ٔ :اإلخالص] {ُقْل ُىَو المَُّو َأَحدٌ }ومنو:  ،واحد
 إنسان، أحد ُيستعمل عمى ضربين: :بمعنىنفي قال: واسم 

 .األول: في النفي فقط
  .في اإلثبات :والثاني

يعني: أن  يكون نفيًا لجنسوف ،-اإلنسان يعني- استغراق جنس الناطقين ،فأما المختص بالنفي فيذا لالستغراق
 :ويتناول القميل والكثير، تقول: ما في الدار أحد، ىذا في النفي، ما في الدار أحد يعني ،ذلك النفي يكون عامًّا

 ،ال مجتمعينال يوجد أحد وال أكثر، فيو نفي لمجنس،  ،ال يوجد اثنانو واحد،  يوجد ان، يعني: الال يوجد فييا إنس
ال  :اثنان، أو ال يوجد رجال، فإذا قمت يوجد واحد، أو ال يوجدال  :لو قمتما ال يوجد أحد، بخالف  ،وال متفرقين
ذا قمت ،ال يوجد رجالن ،يوجد اثنان وليذا ؛ فقد يوجد رجالن، وىكذا ،ال يوجد رجل :قد يوجد رجل واحد، وا 

 ن لربما نقول ذلك في سياق االستفياميوجد أحد، لك :نو لم يصح استعمالو في اإلثبات، يعني: ال نقولإ :يقولون
 .، فيذه في النفي؟يعني: ىل يوجد أحد -بمعنى االستفيام-

 :أما الذي يأتي في اإلثبات فيو عمى ثالثة أنواع
، وىكذا [ٗ ]يوسف: {رََأْيُت َأَحَد َعَشَر َكْوَكًبا}األول منيا: ما يكون في الواحد المضموم إلى العشرات، أحد عشر، 

 .ثباتاإليذا في سياق فيقال،  كما نو وعشر  أحد
أحد ُأضيف ف ،[ٔٗ ]يوسف: {َأمَّا َأَحُدُكَما}كقولو: بمعنى األول،  وىو ،أو مضافًا إليو ،مضافاً ستعمل والثاني: أن ي

أما يوم األحد و ، [ٔٗ ]يوسف: {َأمَّا َأَحُدُكَما َفَيْسِقي َربَُّو َخْمرًا}قال:  ،ولم يذكر من غير إضافة ،إلى كاف الخطاب
، وىكذا الخميس، ثم بعد رابعالثاني، والثالثاء الثالث، واألربعاء ال، واالثنين األولاألول؛ ألن األحد  :فيو بمعنى
فيو  ،الخميقة، فاهلل ابتدأ الخمق يوم األحد اكتمالو اجتماع خمق آدم، و االجتماع، اجتماع الخمق، يوم ذلك يكون 

 .واهلل تعالى أعمم ،، ىكذا يذكرون"أول" :ولذلك كانوا يسمونو في الجاىمية؛ األول
، يعني: ُيستعمل -تبارك وتعالى-وىذا ال يكون إال في وصف اهلل  ،الثالث: أن يستعمل مطمقًا وصفاً االستعمال 

ويكون ذلك نفيًا لجنس الناطقين، ال أحد في  ،ال إشكالو  ،من غير إضافة في اإلثبات، قمنا: في النفي يأتي
فيذا في صفات اهلل  ،تركيب معو وال ،لعددإلى اوال إضافة  ،ىكذا مطمقًا من غير إضافة الدار، لكن في اإلثبات

 .[ٔ :اإلخالص] {ُقْل ُىَو المَُّو َأَحدٌ }و، وأسمائ ،-تبارك وتعالى-
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كقول النابغة في  ،في سياق اإلثبات "،وحد" :وحد، وىذا قد جاء في كالم العرب ،الواو :أصل اليمزة وعرفنا أن
 البيت المشيور:

 دِ حَ وَ  سٍ بنا *** بذي الجميل عمى مستأنِ  النيارُ رحمي وقد زال  كأنّ 
 واحد. :يأ

َحتَّى َيُقوال ِإنََّما َنْحُن  َوَما ُيَعمَِّماِن ِمْن َأَحدٍ }ىذا في سياق النفي،  ،[ٗ :اإلخالص] {َوَلْم َيُكْن َلُو ُكُفًوا َأَحدٌ }فقولو: 
 َوُلوًطا} زيادة التنصيص في العموم،ذلك ل؛ فأيضاً  {نْ مِ }دخمت عميو و ىذا في سياق النفي، ، [ٕٓٔ ]البقرة: {ِفْتَنةٌ 
ىذا أيضًا في سياق النفي،  ،[ٓٛ: األعراف] {اْلَعاَلِمينَ  ِمنَ  َأَحدٍ  ِمنْ  ِبَيا َسَبَقُكمْ  َما اْلَفاِحَشةَ  َأتَْأُتونَ  ِلَقْوِموِ  َقالَ  ِإذْ 
 ، ىذا في سياق االستفيام.[ٕٚٔ ]التوبة: {َىْل َيرَاُكْم ِمْن َأَحدٍ }

 متى. :: معناهانأيّ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 
اإلعياء، وذكر في كتابو  :دل عمىت: اليمزة والياء والنون فييا يقول -رحمو اهلل-ىذه المادة ابن فارس  أيان:
، أي: قرب ينآن لك أن تفعل كذا، آن يئكقولك:  ،اإلعياء، ويدل عمى قرب الشيء :أن األين :الُمجمل :اآلخر

 .لك
رحمو -كما ذكر ابن ُجزي  ،متى :لمعنى المباشرا ،[ٕٗ ]النازعات: {السَّاَعِة َأيَّاَن ُمْرَساَىا َيْسأَُلوَنَك َعنِ } قولو:ف

َيْسأَُلوَن َأيَّاَن َيْوُم }وقولو:  ؟يعني: متى يبعثون [ٕٔ ]النحل: {َوَما َيْشُعُروَن َأيَّاَن ُيْبَعُثونَ }وقولو:  ؟متى تقع: -اهلل
 ؟، متى تقوم الساعة[ٕٗ ]النازعات: {َأيَّاَن ُمْرَساَىا}، [ٙ ]القيامة: {َيْسَأُل َأيَّاَن َيْوُم اْلِقَياَمةِ }، [ٕٔ ]الذاريات: {الدِّينِ 

، ولكن المعنى المباشر فارس يذا كمو بمعنى واحد، يعني: متى، وىذا يرجع إلى المعنى الثاني الذي ذكره ابنف
ألم "، [ٙٔ ]الحديد: {أََلْم َيْأِن ِلمَِّذيَن آَمُنوا َأْن َتْخَشَع ُقُموُبُيْم ِلِذْكِر المَّوِ }: -وتعالىتبارك -متى، لكن قولو  :كما قمنا

ويمكن  ،ضجويعني: ن [ٖ٘ ]األحزاب: {َغْيَر َناِظِريَن ِإَناهُ }: -تبارك وتعالى-ولذلك في قولو ؛ يحنألم  :يعني "يأنِ 
ضح وبيذا يتضج، فيرجع إلى ىذا المعنى، أو وقت الن ،أي: حين [ٖ٘ ]األحزاب: {َغْيَر َناِظِريَن ِإَناهُ }أن يقال: 

 وجو االرتباط.
 وأين. ،ومتى ،كيف :بمعنى :ىأنّ : -رحمو اهلل تعالى-قال 

 .كل ذلك لالستفيامو كيف ومتى وأين، : -رحمو اهلل-زي المعاني الثالثة التي ذكرىا ابن جُ فييا  ىذه "ىأن  "
اليمزة والنون وما  :أصل المادةفُيرجعيا إلى ما سبق قبل قميل في الكالم عمى اآلنية، : -اهللرحمو -فارس  ابنو 

الحمم واألناة، وكذلك الساعة أي:  ،قمنا: أرجع ذلك إلى البطء، يقال: فالن فيو أناةفُيثمثيا من الحرف المعتل، 
دراك الشيء، وظرف من الظروف ،من الزمان  .وا 

المعاني الثالثة  ،نيا تأتي ليذه المعاني التي ذكرىا ابن ُجزيإ، وبعضيم يقول: ومتى وأين كيف :ى بمعنىأنّ ف
، ؟من أين لكِ  :بمعنى "ى لكِ أنّ "، [ٖٚ ]آل عمران: {َقاَلْت ُىَو ِمْن ِعْنِد المَّوِ  َقاَل َيا َمْرَيُم َأنَّى َلِك َىَذا}مجتمعة، 

كيف يكون لي غالم،  أي: "ى يكونأنّ "كيف،  ، ىذه ما معناىا؟[ٓٗ عمران:]آل  {َقاَل َربِّ َأنَّى َيُكوُن ِلي ُغالمٌ }
َأَوَلمَّا َأَصاَبْتُكْم ُمِصيَبٌة َقْد َأَصْبُتْم ِمْثَمْيَيا ُقْمُتْم َأنَّى }كيف،  :بمعنى [ٚٗ ]آل عمران: {َقاَلْت َربِّ َأنَّى َيُكوُن ِلي َوَلدٌ }

 ،، كيف يؤفكون[٘ٚ ]المائدة: {ُثمَّ انُظْر َأنَّى ُيْؤَفُكونَ }، من أين أوتينا؟ من أين وقع ىذا؟ [٘ٙٔ ]آل عمران: {َىَذا
 {المَُّو َأنَّى ُيْؤَفُكونَ  َقاَتَمُيمُ }، كيف يكون لو ولد؟ [ٔٓٔ ]األنعام: {َبِديُع السََّمَواِت َواأَلْرِض َأنَّى َيُكوُن َلُو َوَلدٌ }
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، يمكن أن يكون [ٖٔ ]الدخان: {الذِّْكَرى َوَقْد َجاَءُىْم َرُسوٌل ُمِبينٌ  َأنَّى َلُيمُ }: كيف، وىكذا :، بمعنى[ٖٓ ]التوبة:
 ، يعني: كيف.[ٕ٘ ]سبأ: {التََّناُوُش ِمْن َمَكاٍن َبِعيدٍ  َوَأنَّى َلُيمُ }كيف،  :بمعنى
 المكسورة المشددة: لمتأكيد، والمفتوحة المشددة: مصدرية. "إنَّ ": -اهلل تعالى رحمو-قال 

 .متعددة ىذه األدوات ُيحتاج إلى معرفتيا؛ ألنيا قد تأتي لمعانٍ  :عمى كل حال
حال و  ،حال المخاطبو  ،لستقبِ العرب تؤكد الكالم بحسب حال المُ فلمتأكيد،  :ىذه المكسورة المشددة "إن  "

فإنيم يأتون بالخبر مجردًا، تقول: جاء زيد، فإذا كان يحتاج إلى شيء من  ،بوالمستمع، فإذا كان يثق بمخاطِ 
 "،إن  " :قمت ُثمّ زيد مسافر،  :تقول فيقال: إن زيدًا مسافر، كنت أوال ،عنده شيء من الترددإذا كان  ،التأكيد
والمغة العربية فييا  ،لمتوكيد، فتعيد زيد مسافر ،زيد مسافر :بمنزلة إعادة الجممة مرتين، كأنك قمت :فيي ،فأكدتيا

 .إن   :وما إلى ذلك، فيذه لمتوكيد ،كالقسم ،دات أخرىد، وىناك مؤك  فيذا مؤك   ،فنون منيا ما ُيغني عن اإلعادة
في  والمصدر ىو ما يأتي ثالثاً  ،يمكن أن ُتصاغ مع ما بعدىا بمصدر :يعني ،مصدرية :والمفتوحة المشددة

ذىابًا، ىذا ىو المصدر،  :الثالثاثنين، و يذىب  ،ذىب واحد: يذىب ذىابًا، انظرتصريف الفعل، تقول: ذىب 
 :-رحمو اهلل- كتب يكتب كتابة، وىو ما يأتي ثالثًا في تصريف الفعل، وىو كما قال ابن مالك

 نمِ ن أَ مِ  نٍ مْ كأَ  علِ ي الفِ مدلولَ *** من  ما سوى الزمانِ  اسمُ المصدُر 
الزمن المضارع،  :الزمن الماضي، يذىب :فيو ،ذىب: مثل: الفعل فيو شيئان ألن ؛اسم ما سوى الزمان: لافق

ما الذي ف ،الذي ىو الذىاب، فمو أزلنا الزمان من الفعل ،المعنى :الزمن، وفيو :الزمن المستقبل، فيو :اذىب
وعبرنا عنو من غير زمان ذىب يذىب اذىب،  ،اعتبرناه ،المصدر، يعني: لو جعمنا المعنى فقطيكون يكون؟ 

، الكتابةأو  ،القراءةأو  ،األكلأو  ،دل عمى المعنى الذي ىو الذىابفالمصدر،  :الذىاب ىوفسنقول: الذىاب، 
 .يذا ىو المصدرف

 .أو نحو ذلك، كما يعبرون عنو، فيذا ىو المصدر ،أو النسبة ،المعنىو زمن الفالفعل لو مدلوالن: 
 .مصدرية :المفتوحة المشددة فيذه
ن   َوال َتْقُف } :وتأتي أيضًا لمتعميل ،متوكيدلتأتي  :أخرى غير ما ذكر من التوكيد، ىي في القرآن: تأتي لمعانٍ  وا 

التوكيد، فيي ال يذا لمتعميل أيضًا مع ما فييا من ف، [ٖٙ ]اإلسراء: {َواْلُفَؤادَ  َما َلْيَس َلَك ِبِو ِعْمٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصرَ 
 َواَل } :كأنو يقول، {َواْلُفَؤادَ  ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصرَ }المعنى األصمي ليا،  ىووكأنو  ،التوكيد :يعني ،تكاد تنفك عنو

 ،[ٖٙ: اإلسراء] {َمْسُئواًل  َعْنوُ  َكانَ  ُأوَلِئكَ  ُكل   َواْلُفَؤادَ  َواْلَبَصرَ  السَّْمعَ } ألن ؛[ٖٙ: اإلسراء] {ِعْممٌ  ِبوِ  َلكَ  َلْيَس  َما َتْقفُ 
وىو األكثر استعمااًل وورودًا  ،بين ىذه المعانياألصل  لكن التأكيد ىوو ، غير ىذا ىخر أ نٍ اوىكذا، وتأتي بمع

نعم، ىل يوجد ليا  :بمعنىوقد تأتي ، واهلل أعمم ،كالتعميل مثالً  ،في القرآن، لكن يمكن أن يكون معو معنى آخر
َىَذاِن  ِإنَّ }: -تبارك وتعالى-  يذكرون قولو ف ،وىو ليس محل اتفاق ،أمثمة في القرآن؟ بعضيم يذكر مثااًل لذلك

ما ولذلك جاء ؛ نعم :ىنا بمعنى {نَّ إِ }بعضيم قال: ف "،إن  "، عمى قراءة الجميور بتشديد [ٖٙ ]طو: {َلَساِحرَانِ 
فإن زيد قائم، مثل: مبتدأ وخبر،  :الجممة ىكذاو وترفع الخبر،  ،إن  تنصب االسمواألصل أن ، مرفوعاً  بعدىا
فتحول  ،حصل التغيير لممبتدأ ألنو؛ ناسخة :ولذلك يقولون ؛قائم إن  زيداً نصبت االسم فتكون:  ن  عمييا إِ  تدخم

جاء اسميا مرفوعًا، ف {َىَذانِ  ِإنَّ } :الخبر مرفوع، فيناو زيدًا قائم،  إن  تقول: وصار منصوبًا،  ،إلى اسم ليا
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، كيف جاء االسم العمماء عن ىذا الموضع كثيرة جدًّاجوبة ف رسالة مستقمة في ىذا الموضع، فأوبعضيم أل  
، كقول إلزام المثنى األلف :ىذا عمى لغة لبعض العرب، وىذا أقرب ىذه األجوبة، وىو :مرفوعًا؟ فبعضيم قال

 شاعرىم:
 *** قد بمغا في المجد غايتاىا أباىا وأبا أباىا إن  

نعم، وأما في  :منيا: أنيا بمعنى ،لكن العمماء أجابوا بأجوبة أخرى ،عربية فصيحة: لغة ما قال: غايتييا، فيي
التعميل  :، مع أنيا ىنا يمكن أن تكون بمعنى[ٔ ]الحج: {ِإنَّ َزْلَزَلَة السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيمٌ }التوكيد فيذا ىو األكثر: 

فييا معنى التعميل؛ أن يكون يمكن ف، [ٔ ]الحج: {َيا َأي َيا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكْم ِإنَّ َزْلَزَلَة السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيمٌ } :أيضاً 
 {ُمْغَرُقونَ َوال ُتَخاِطْبِني ِفي الَِّذيَن َظَمُموا ِإنَُّيْم }وقولو: فاستعدوا ليا بالتقوى،  ،ألن زلزلة الساعة شيء عظيم

ويمكن أن يكون أيضًا فييا معنى التعميل، لكنو قد يظير التعميل أكثر في بعض  ،، فيي لمتوكيد[ٕٚ ]المؤمنون:
َوَصلِّ }وأيضًا فييا معنى التوكيد،  ،، ىذه لمتعميل[ٖٓٔ ]التوبة: {َوَصلِّ َعَمْيِيْم ِإنَّ َصالَتَك َسَكٌن َلُيمْ }المواضع، 
 .{َصالَتَك َسَكٌن َلُيمْ }ألن  :، كأنو يقول[ٖٓٔ ]التوبة: {َصالَتَك َسَكٌن َلُيمْ َعَمْيِيْم ِإنَّ 

 ،فيي تكون مؤكدةالمكسورة،  إنيا فرع عن إنّ  تفيد التوكيد، ومن أىل العمم من يقولون: :فيي ،المشددة "ن  أَ "وأما 
تقول: أعجبني أنك ُمجد، إذا  مصدر،بصاغ ما بعدىا ت ىذه "ن  أَ " ولعل،  :وتكون أيضًا بمعنى ،كالمكسورة

، ادًّ جِ َيِجد   د  ما يأتي ثالثًا في تصريف الفعل، جَ  عرفنا أن المصدر ىوو ك، أعجبني ِجد   ، تقول:يا بمصدرُصغت
ثر غيرك، رأيت رأيت أنك تمبس البياض، يعني: رأيت ُلبسك البياض، رأيت أنك تؤْ وتقول: ك، أعجبني جد  تقول: 

وَن َوَما ُيْعِمُنونَ }يقول تعالى:  واهلل أعمم،إيثارك، وىكذا،  أََلْم }، [ٚٚ ]البقرة: {َأَوال َيْعَمُموَن َأنَّ المََّو َيْعَمُم َما ُيِسر 
 .[ٙٓٔ ]البقرة: {َتْعَمْم َأنَّ المََّو َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 

 لمحصر. ما"إنّ ": -رحمو اهلل تعالى-قال 
تكفيا عن العمل، بحيث إنيا ال تكون ناسخة  :الكافة، يعني "ما"دة دخمت عمييا المؤك   "ن  إِ " :يقولون: ىي "إنما"

نما يبقى عمى حالو ،فيكون اسمًا ليا ،زء األول من الجممة الذي ىو المبتدأال تنصب الج ،بيذا االعتبار  ؛وا 
ال، إال أنو يوجد  ستعمل أداة حصر، بمعنى:، وت-الجممة أيفي جز -ييا ال تعمل في ُجزأ وألجل ذلك فيي ما وا 

ال، :: النفي واإلثباتبعض الفروق بينيما، يعني: صيغ الحصر متعددة، أقواىا ذا تفاوت في قوتيا، وىت ييف ما وا 
 ،أنواع المفاىيمفي  ،ومفيوم المخالفة ،أصول الفقو في صيغ الحصرليو في التفسير، وُيحتاج إليو في ُيحتاج إ
ال :النفي واإلثبات :أقوى الصيغتتفاوت، ففيي  ال،  ،ما وا  ال إلو إال اهلل، ىذه أقوى صيغة من صيغ مثل: ال وا 

 .يي المرتبة الثانيةففي القوة،  "إنما"أتي تالحصر، بعدىا 
وما أشبو ذلك، لكن  ،كأنماو  ،مثل: إنماكفتيا عن العمل،  ،وأخواتيا "ن  إِ "عمى  ىذه "ما"إذا دخمت  :عمى كل حال

فكفتيا  ،ُركبت معيا "ما" ، و"ن  إِ "ُفيم الحصر فمن سياق الكالم ال منيا؛ ألن أصميا  إنْ  :بعض أىل العمم يقولون
مع أخواتيا  ألفادتو ؛عمييا تفيد الحصر بذاتيا "ما"مركبة، ولو كانت بدخول األصل في ىي  :عن العمل، يقولون
يم فُ  :يقولون؟ فلمحصر "ن  إِ "ليست لمحصر، وال يقول بيذا أحد، فمماذا كانت  "ماكأن  "، يعني: "ما"إذا دخمت عمييا 

 ،ىكذا "إنما"كأبي حيان، ومن عادة أىل العمم أنيم يذكرون  ،ذلك من سياق الكالم، ىكذا قال بعض أىل العمم
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إن ذلك ُيفيم من سياق الكالم، ىذه عادتيم الغالبة عند الكالم  :وال يقولون ،من صيغ الحصرىي أنيا أي: 
 .أو في أصول الفقو ،عمييا في المغة

َقاُلوا }، [ٛٓٔ ]األنبياء: {ُقْل ِإنََّما ُيوَحى ِإَليَّ َأنََّما ِإَلُيُكْم ِإَلٌو َواِحٌد َفَيْل َأْنُتْم ُمْسِمُمونَ }: -تبارك تعالى-يقول اهلل 
الشَّْيَطاُن  ِإنََّما َذِلُكمُ } ، حصروا أنفسيم في ىذا الوصف الذي ىو اإلصالح،[ٔٔ ]البقرة: {ْصِمُحونَ ِإنََّما َنْحُن مُ 

ُف َأْوِلَياَءهُ  النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم َفاْخَشْوُىْم َفزَاَدُىْم ِإيَماًنا َوَقاُلوا  الَِّذيَن َقاَل َلُيمُ }، [٘ٚٔ ]آل عمران: {ُيَخوِّ
ُف  ِإنََّما َذِلُكمُ }الجواب: فالتخويف بالمخموقين، ىذا ، [ٖٚٔ ]آل عمران: {َحْسُبَنا المَُّو َوِنْعَم اْلَوِكيلُ  الشَّْيَطاُن ُيَخوِّ

 {َفال َتَخاُفوُىْم َوَخاُفوِن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ }، مو، يخوفكم منييعني: يخوفكم من أوليائ، [٘ٚٔ ]آل عمران: {َأْوِلَياَءهُ 
 .، وىكذا[ٖٚ ]التوبة: {ِإنََّما النَِّسيُء ِزَياَدٌة ِفي اْلُكْفرِ }، [٘ٚٔ ]آل عمران:
: ىذه الطبعات كما قمت :حالعمى كل لكن الطبعة اإلماراتية،  في سخة األخرىفي الن كرذلم تُ  "ما"إن ىنا تنبيو:

في الدروس القادمة  -إن شاء اهلل تعالى-وال تمك، لكن لعمنا نذكر لكم  ،حقق التحقيق الالئق بالكتاب، ال ىذهلم ت
أحد اإلخوان فسخ الخطية، النبعمى المقابمة  ى فييا الفروقات، وبناءً ويصير الشيخ يقرأ قراءة ُتراعَ  ،الفروقات

إن كان الخالف، الفروقات الميمة التي ينبني عمييا  -إن شاء اهلل تعالى-ذكر تُ ف ،خطيةسخ نيقابل عمى أربع 
 .أو التحريف ،ىناك شيء من السقط

 ومخففة من الثقيمة. ،وزائدة ،ونافية ،أربعة أنواع: شرطية " المكسورة المخففةنإِ ": -رحمو اهلل تعالى-قال 
 :المكسورة المخففة، ذكر ليا أربعة أحوال، وبعضيم يذكر أكثر من ىذا :ىذه يقول "نْ إِ "
شرط، وىذا ىو األصل  ىذه حرف "نْ إِ "أول ىذه األنواع: أن تكون شرطية، يعني: أن تكون حرفًا لمشرط؛ ألن ف

 :قمنا في ، ويكون أحد المعاني ىو األصل فيو، مثل ماكون األداة أو الحرف لو عدة معانٍ فييا، يعني: أحيانًا ي
 :ومن أشيرىا ،ىي لمشرط، وأدوات الشرط متعددة "نْ إِ " :فيذه ،أخرى معانٍ باألصل أنيا لمتوكيد، وتأتي ف "ن  إِ "
 .أفادت معنى الشرط "نْ إِ " :يناأكرمتو، فجاء زيد  ، تقول: إنْ "نْ إِ "
 ]طو: {ِإْن َىَذاِن َلَساِحرَانِ }قولو تعالى: بو نافية، وقد ُفسر  فيي ،وليس ،وال ،ما :مثل ،حرف نفي :تأتي أيضاً و 

بعضيم قال: ف، [ٖٙ ]طو: {ِإْن َىَذاِن َلَساِحَرانِ }في: أجابوا بأجوبة متعددة نيم إ :كما قمتو نافية،  "نْ إِ فينا: "، [ٖٙ
 .نافية :ىذه "نْ إِ "

 .زال منيا تشديدوال، لكن ُخففت ،كالثقيمة ،لمتوكيد فتكون ،مخففة من الثقيمة :وتأتي أيضاً 
ىنا في تركيب  "نْ إِ " :يعني ،ابتسم رأيتو حتى رأيتو، تقول: ما إنْ  ما إنْ مثل: النافية،  "ما"زائدة بعد  :وتأتي أيضاً 

 ىكذا يقولون، وقد تأتي لغير ذلك، ،رأيتو إال أكرمتو ماىي: رأيتو إال أكرمتو،  ما إنْ تقول: الكالم تكون زائدة، 
َوَلَقْد َمكَّنَّاُىْم ِفيَما ِإْن }: -تبارك وتعالى-بقولو  يمكن أن ُيمثل ليا من القرآن -عمى كل حال-لكن الزائدة 
قالوا: " نْ إِ فينا: "، [ٕٙ ]األحقاف: {َوَلَقْد َمكَّنَّاُىْم ِفيَما ِإْن َمكَّنَّاُكْم ِفيوِ } :، ىكذا قالوا[ٕٙ ]األحقاف: {َمكَّنَّاُكْم ِفيوِ 

بعضيم " نْ إِ " يذهفيما مكناكم فيو، فيعني: ، "ما"تزاد بعد إنيا  :قمناو  "مافينا: "زائدة، يعني: ولقد مكانيم فيما، 
 .زائدة :يقول

واألصوليين، باعتبار أن إطالق  ،وأىل المغة ،والكالم في الزيادة في القرآن فيو كالم ألىل العمم من المفسرين
ال فإن زياد :، لكن ىم يقصدون بذلك-عز وجل-الزيادة قد ال يكون الئقًا مع كالم اهلل  المبنى  ةزائدة إعرابًا، وا 
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 ،صمة مثالً  :ولذلك بعضيم يأتي بعبارة أخرى يقول لك ؛وال يوجد شيء في القرآن ليس لو معنى ،لزيادة المعنى
ليس محل  ،ىنا زائدة "نْ إِ "ىذا القول في ىذه اآلية بأن حتى أيضًا يتحاشاه، ولكن  ،زائدة :التعبير بمفظ ىيتحاش
 :فيو زائدة "نْ إِ "من كالم العرب الذي قيل بأن و اتفاق، 

 الخطوبُ  أدناه دون عرضوتَ ***  يراه ال إنْ  ما المرءُ  يرج  يُ 
 :امني ،ةعني: ما ال يراه، والشواىد عمى ىذا في كالم العرب كثير ي

 الخزفُ  أنتمُ  ولكنْ  صريفٌ  وال***  ذىبٌ  أنتمُ  إنْ  ما دانةَ غُ  بني
 ل أخوىا:تِ معروفة في السيرة لما قُ الالقصة في  ،يعني: ما أنتم ذىب، وقول ُقتيمة بنت الحارث

 تخفقُ  تزال بيا النجائبُ  *** ما إنْ  تحيةً  تًا بأنّ بيا ميْ  غْ أبمِ 
-تبارك وتعالى-إلى غير ذلك من الشواىد التي يذكرون، لكن تأمل في قولو ، يعني: ما تزال بيا النجائب تخفق

ْن َتنَتُيوا َفُيَو َخْيٌر َلُكمْ  ِإْن َتْسَتْفِتُحوا َفَقْد َجاَءُكمُ }:  ُقْل }شرطية،  :ىذه ما تكون؟ ىذه، [ٜٔ ]األنفال: {اْلَفْتُح َواِ 
َفِإَذا }، شرطية، والشرطية تجزم الفعل المضارع، قال: [ٖٛ ]األنفال: {َقْد َسَمفَ  ِلمَِّذيَن َكَفُروا ِإْن َينَتُيوا ُيْغَفْر َلُيْم َما

ْن ُتِصْبُيْم َسيَِّئٌة َيطَّيَُّروا ِبُموَسى َوَمْن َمَعوُ  َجاَءْتُيمُ  ، ىذه أيضًا شرطية، [ٖٔٔ ]األعراف: {اْلَحَسَنُة َقاُلوا َلَنا َىِذِه َواِ 
ْن ُكنَت ِمْن َقْبِمِو َلِمنَ } ِإْن َكاَد َلُيِضم َنا َعْن آِلَيِتَنا َلْوال َأْن َصَبْرَنا }مخففة من الثقيمة،  ىذه، [ٖ ]يوسف: {اْلَغاِفِمينَ  َواِ 

 ،، ىذه بمعنى النفي[ٕٓ ]الممك: {اْلَكاِفُروَن ِإالَّ ِفي ُغُرورٍ  ِإنِ }، ىذه أيضًا مخففة من الثقيمة، [ٕٗ ]الفرقان: {َعَمْيَيا
نَّ ُكاًل } سنى،نافية، يعني: ما أردنا إال الح [ٚٓٔ ]التوبة: {َوَلَيْحِمُفنَّ ِإْن َأَرْدَنا ِإالَّ اْلُحْسَنى}افية، ن فيي  َلمَّا َواِ 

 ،ونافع ،عمى قراءة ابن كثير بالسكون: {اًل كُ  نْ وا ِ }، [ٔٔٔ ]ىود: {َلُيَوفَِّينَُّيْم َرب َك َأْعَماَلُيْم ِإنَُّو ِبَما َيْعَمُموَن َخِبيرٌ 
نْ : ، فُخففت: بالتشديد{الً كُ  نَّ وا ِ } القراءة األخرى:مخففة من الثقيمة، و  وعاصم في رواية أبي بكر، ىذه  .{اًل كُ  }واِ 

ومخففة من الثقيمة، وعبارة  ،وزائدة ،أربعة أنواع: مصدرية " المفتوحة المخففةنأَ ": -رحمو اهلل تعالى-قال 
 عن القول.

بعضيم ذكر أنيا أيضًا تكون حرف فذكر ليا ىذه األنواع األربعة، وذكر بعضيم أيضًا أنواعًا أخرى،  ىذه "نْ أَ "
ِت السوق أنك تشتري لنا سمعة، يعني: لعمك ائ، تقول: : لعلنعم، وذكر بعضيم أنيا تكون بمعنى :جواب بمعنى

 .تشتري لنا سمعة
قمنا: و أن تصوموا،  ،مصدرية :ىذه ،[ٗٛٔ ]البقرة: {َتُصوُموا َخْيٌر َلُكمْ َوَأْن }: -تبارك وتعالى-قولو  في "نْ أَ " :فينا

َأَكاَن }وقولو: خير لكم،  يامكمص :ماذا يقال؟ يقال فأن تصوموا، يعني ،ما بعدىا بمصدرمع ُتصاغ  :المصدرية
 {َأَكاَن ِلمنَّاِس َعَجًبا َأْن َأْوَحْيَنا}، ىذه ما نوعيا؟ مصدرية، [ٕ ]يونس: {ِلمنَّاِس َعَجًبا َأْن َأْوَحْيَنا ِإَلى َرُجٍل ِمْنُيمْ 

، [ٖٖ ]العنكبوت: {َوَلمَّا َأْن َجاَءْت ُرُسُمَنا ُلوًطا ِسيَء ِبِيمْ }أوحى،  ،أوحينا متعدية باليمزةفنا، ي: إيحاؤ أ [ٕ ]يونس:
َأَفال َيَرْوَن َأالَّ }ولما جاءت رسمنا لوطًا، يعني:  ،"جاءت أنْ "بعضيم يقول: ىذه زائدة لمتوكيد  "جاءت ولما أنْ "

َفَأْوَحْيَنا ِإَلْيِو }فيي مخففة من الثقيمة،  ،"ال  أن وال، لكنيا ُرسمت "أ :ذه أصمياى "أال  "، [ٜٛ ]طو: {َيْرِجُع ِإَلْيِيْم َقْواًل 
، {اْلُفْمكَ  اْصَنعِ  َأنِ } ،عبارة عن القول، يسمونيا مفسرة :، ىذه[ٕٚ ]المؤمنون: {اْلُفْمَك ِبَأْعُيِنَنا َوَوْحِيَنا اْصَنعِ  َأنِ 

َوانَطَمَق }ُقم، فتكون تفسيرًا لإلشارة،  الوحي، تقول: أشرت إليو أنْ ، و اإليحاء :مثل ،ما يدل عمى القول تكون بعد
 القول، يعني: مفسرة، واهلل أعمم.، فيذه تكون بمعنى [ٙ ]ص: {اْمُشوا ِمْنُيْم َأنِ  اْلَمَلُ 
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 الشرط، وقد تخمو عن الشرط، وُفجائية. :ومعناىا ،نوعان: ظرف زمان مستقبل "إذا": -رحمو اهلل تعالى-قال 
ال تكون إال لممستقبل، مضمنة معنى الشرط، وىذه تختص بالدخول  :إذاف ،نيا ظرف لممستقبلإ :ىذه يقولون "إذا"

اأَلْرِض ِإَذا َأْنُتْم  َدْعَوًة ِمنَ  ُثمَّ ِإَذا َدَعاُكمْ }: -وتعالىتبارك -في قولو فبعكس الُفجائية،  ،عمى الجممة الفعمية
، {اأَلْرضِ  َدْعَوًة ِمنَ  ُثمَّ ِإَذا َدَعاُكمْ } ،شرطية ىذه ، ما نوعيا؟{ُثمَّ ِإَذا َدَعاُكمْ } :األولىف، [ٕ٘ ]الروم: {َتْخُرُجونَ 
، وعامة أىل العمم عمى أن {ِإَذا َأْنُتْم َتْخُرُجونَ }: ؟ ىذه الُفجائيةما نوعيا إذا الثانية ،{ِإَذا َأْنُتْم َتْخُرُجونَ }والثانية: 

 .ال تخرج عن معنى الظرفية "إذا"
نوعان: ظرف زمان مستقبل، ومعناىا الشرط، وقد تخمو عن الشرط، لكن ىل تخمو  :إذا :ينا ابن ُجزي يقولف

كما تأتي  ،فتأتي لمماضي ،تخرج عن االستقبالعن الظرفية؟ الجواب: ال، ال تخرج عن الظرفية، لكن قد 
، ىذا [ٕٜ ]التوبة: {َوال َعَمى الَِّذيَن ِإَذا َما َأَتْوَك ِلَتْحِمَمُيْم ُقْمَت ال َأِجُد َما َأْحِمُمُكْم َعَمْيوِ }قال اهلل تعالى: لممستقبل، 

َذا رََأْوا }كان لشيء في الماضي، لكن ىذا ُيفيم من السياق،  وا ِإَلْيَياَواِ   ىنا، [ٔٔ]الجمعة: {ِتَجاَرًة َأْو َلْيًوا انَفض 
لكن من السياق ُفيم أن ىذا يتعمق بشيء  ،وانتيت، األصل أن ذلك لممستقبلالقرآن يتحدث عن قضية حصمت 

 .مضى
يعني: حال غشيانو، يعني:  [ٔ ]الميل: {َوالمَّْيِل ِإَذا َيْغَشى}كقولو: تأتي لمحال بعد القسم،  :كذلك أيضاً  يقولونو 

 .حينما يغشى بظالمو
َذا َما َغِضُبوا ُىْم َيْغِفُرونَ }الشرطية،  نيا قد تخرج عنإويقولون:  اْلَبْغُي ُىْم  َوالَِّذيَن ِإَذا َأَصاَبُيمُ }، [ٖٚ ]الشورى: {َواِ 
، ىذه التي تكون بعد القسم، [ٔ ]الميل: {َيْغَشىَوالمَّْيِل ِإَذا }، يقولون: ليست ىنا شرطية، [ٜٖ ]الشورى: {َيْنَتِصُرونَ 

 .كميا ليست شرطية :يذه يقولونف، [ٔ ]النجم: {َوالنَّْجِم ِإَذا َىَوى}
فقولو: مل الفعمية، تمك الشرطية تختص بالجو مل االسمية، يعني: نيا تختص بالجإ :ا إذا الُفجائية فيقولونأمّ 
 جاء.وىو  ،بعدىا فعلبعدىا فعل، إذا جاء زيد فأكرمو،  [ٔ ]الميل: {َوالمَّْيِل ِإَذا َيْغَشى}

بينما إذا الشرطية تحتاج إلى جواب، إذا جاء زيد فأعطو، ىذا ىو الجواب،  ،وىذه الُفجائية ال تحتاج إلى جواب
 .تحتاج إلى جواب ، ىذا جواب الشرط، وىذه إذا الُفجائية ال[ٔ ]المنافقون: {ِإَذا َجاَءَك اْلُمَناِفُقوَن َقاُلوا َنْشَيدُ }

ذا الُفجائية ىذه  ،إذا جاء زيد فأكرمو :ليا الصدارةالشرطية مثل إذا الشرطية، إذا  ليستال تقع في االبتداء،  وا 
 .الشرطية، لكن الُفجائية ال تكون في أول الكالم

 .فاألصل أنيا لالستقبال ،بخالف الشرطية ،وليس االستقبال ،الحالى إذا الُفجائية: ومعن
 :ظرف زمان، ومنيم من يقول :يعني منيم من يقول ،إذا الُفجائية حرفًا، وبعضيم يعتبرىا ظرفاً  بعضيم يعتبرو 

 .ظرف مكان
َذا َسأََلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإنِّي َقِريبٌ }فقولو:  َفأَْلَقاَىا َفِإَذا ِىَي َحيٌَّة }، ىذه ما نوعيا؟ شرطية، [ٙٛٔ ]البقرة: {َواِ 
َذا َسأََلكَ } :الحظوا األولى ،طيبجائية، فُ  [ٕٓ ]طو: {َتْسَعى ىذه و اسم؟ فعل، أالذي جاء بعدىا فعل ىل  {َواِ 
وا ِإَلْيَيا}، [ٕٓ ]طو: {َفأَْلَقاَىا َفِإَذا ِىَي َحيٌَّة َتْسَعى} :الشرطية، وأما الُفجائية دائماً  َذا رََأْوا ِتَجاَرًة َأْو َلْيًوا انَفض   {َواِ 

باعتبار  ،إنيا خرجت عن معنى الشرط :يقول -كما سبق-لكن بعض أىل العمم  ،الشرطية، ىذه [ٔٔ ]الجمعة:
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، يقولون: لمحال، [ٔ ]النجم: {َوالنَّْجِم ِإَذا َىَوى}، [ٔ ]الميل: {َوالمَّْيِل ِإَذا َيْغَشى}: أنيا تتحدث عن أمر مضى، وىكذا
 .ذا كمو يفيم من السياقى

 وسببية لمتعميل. ،ظرف زمان ماضٍ  :ليا معنيان "إذْ ": -رحمو اهلل تعالى-قال 
 اآلنفوالسببية لمتعميل، وبعض أىل العمم يزيد عمى ىذا،  ،: ظرف الزمان الماضيياذكر ىذين المعنيين ل "إذْ "

َكَفُروا ثَاِنَي اْثَنْيِن ِإْذ ُىَما ِإالَّ َتنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه المَُّو ِإْذ َأْخَرَجُو الَِّذيَن } :فمثالو قولو ،ظرف زمان ماضٍ  :قمناإذا 
 {َيْوَمِئٍذ ُتَحدُِّث َأْخَباَرَىا} :يضًا لمزمان المستقبلتكون أو ، ظرف زمان ماضٍ  :ىذه "إذ"، [ٓٗ ]التوبة: {ِفي اْلَغارِ 
عامتيم بعض أىل العمم، ولكن بيذا التركيب، فيي تتحدث عن زمن مستقبل، ىذا عمى قول  {َيْوَمِئذٍ }، [ٗ ]الزلزلة:
نما يقولون، ثبت ىذا النوعال ي لتحقق الوقوع، مثل:  ؛ىذا من قبيل الحديث عن المستقبل بصيغة الماضي :وا 
 .[ٔ ]النحل: {َأَتى َأْمُر المَِّو َفال َتْسَتْعِجُموهُ }

، ىذه {ِإْذ َظَمْمُتمْ }، [ٜٖ]الزخرف: {اْلَيْوَم ِإْذ َظَمْمُتْم َأنَُّكْم ِفي اْلَعَذاِب ُمْشَتِرُكونَ  َوَلْن َينَفَعُكمُ }فكقولو: أما التعميل: 
 .ألنكم ظممتمأو لمتعميل، يعني: لكونكم 

لكن  في القرآن، بينما، لكن ىذه لم تأتِ بعد أو  ،ة، وىي التي تقع بعد بينألمفاجا ويقولون: تأتي أيضًا بمعنى
 كقول الشاعر: ،جاءت في كالم العرب

 مياسيرُ  إذ دارتْ  بو *** فبينما العسرُ  خيرًا وارضينّ  اهللَ  رِ استقدِ 
 ة، واهلل أعمم.فيقولون: ىذه لممفاجأدارت مياسيُر،  إذْ 

 ،والتنويع ،والتخيير ،واإلباحة ،واإلبيام ،ليا خمسة معاٍن: الشك العاطفة "أو": -رحمو اهلل تعالى-قال 
 ، أو كي.، أو إال أنْ إلى أنْ  :والناصبة لمفعل بمعنى

الطبعة اإلماراتية  ،ليست في النسخة األخرى، ، أو كي"، أو إال أنْ "والناصبة لمفعل بمعنى: إلى أنْ  :العبارةىذه 
 ، ذكر ىذه الخمسة، وبعضيم يذكر أكثر من"الشك واإلبيام واإلباحة والتخيير والتنويع" قال: ىذه، اليست فيي
 .ىذا بكثير

 :ىيو "، ليا خمسة معانٍ  العاطفة أو"لذلك قال:  ؛حرف عطف :أو ىذهف
ولذلك بعض الناس  ؛{َأْو َبْعَض َيْومٍ }فقال: ، [ٜٔ ]الكيف: {َلِبْثَنا َيْوًما َأْو َبْعَض َيْومٍ }قولو: ك ،الشكبمعنى: 

َوَأْرَسْمَناُه ِإَلى ِماَئِة أَْلٍف َأْو }يستشكل بعض األمثمة التي تكون من كالم اهلل كقولو: أو يستشكل قولو تعالى، 
فيو حال  نو أجوبة منيا: أن ىذا خرج مراًعىفيذا عفكيف قال ىذا؟  ، واهلل يعمم العدد[ٚٗٔ ]الصافات: {َيِزيُدونَ 

 كثيرمائة ألف أو يزيدون، وىذا في القرآن  :يقولمنكم ن نظر إلييم مَ أي:  ،بحسب نظركم :يعني ،المخاطب
، فاهلل يعمم أنو لن [ٗٗ ]طو: {َفُقوال َلُو َقْواًل َليًِّنا َلَعمَُّو َيَتَذكَُّر َأْو َيْخَشى} مثل قولو:المخاطب، حال عي فيو رو 

أنو بحسب  ،عي في ىذا حال المخاطبأنو رو  ،فيذه من األجوبة التي ذكرىا أىل العمم ،ولن يخشى ،يتذكر
 .نظركم

نَّا َأْو ِإيَّاُكْم َلَعَمى ُىًدى َأْو ِفي َضالٍل ُمِبينٍ } :اإلبيام أيضاً  :تأتي بمعنىو   ،تديةي، أبيم ىنا الفئة الم[ٕٗ ]سبأ: {َواِ 
نَّا َأْو ِإيَّاُكمْ }أو الضالة،   .بمعنى اإلبيام :فيذا يقولون ،{َواِ 



11 
 

أنو إذا دخل : ، يمثمون بيذا المثال، لكن الواقع[ٕٗ ]اإلنسان: {آِثًما َأْو َكُفورًاَوال ُتِطْع ِمْنُيْم } :اإلباحةبمعنى: و 
نما ال تفعل ال ىذا وال ىذا،  ،ال يكون ذلك لإلباحة :يعني ،كما في اآلية امتنع فعل الجميع "،ال الناىية"عمييا  وا 

و ابن سيرين، يعني: ىاد، جالس الحسن أالز  جالس العمماء أو : مثالً  يقولونفكما في ىذه اآلية، لكن يمثمون ليا 
 .المحم أو الفاكية، لإلباحة لإلباحة، ُكل
يكون مخيرًا بين ىذه  ،، ىذه فدية األذى[ٜٙٔ ]البقرة: {َفِفْدَيٌة ِمْن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسكٍ }التخيير وبمعنى: 

 .األشياء الثالثة إذا ارتكب المحظور، وىنا جاءت في حمق الرأس لممحرم إذا احتاج إلى ذلك
 .الجمع المطمق ،وتأتي بمعنى الجمع كالواو
َأْو َوَأْرَسْمَناُه ِإَلى ِماَئِة أَْلٍف }بعضيم يفسر قولو تعالى: فلكن بشروط يذكرونيا،  ،بل :وتأتي بمعنى اإلضراب مثل

َوَما َأْمُر السَّاَعِة ِإالَّ َكَمْمِح اْلَبَصِر َأْو ُىَو }بل يزيدون، أي ، يقول: ىي بمعنى بل، [ٚٗٔ ]الصافات: {َيِزيُدونَ 
قد يستشكميا : أقرب، طبعًا ىذا أحد األجوبة في ىذه المواضع التي كما قمت ، يقولون: بل ىو[ٚٚ ]النحل: {َأْقَربُ 

، اهلل يعمم حال كونو كممح البصر أو ىو [ٚٚ ]النحل: {السَّاَعِة ِإالَّ َكَمْمِح اْلَبَصِر َأْو ُىَو َأْقَربُ َوَما َأْمُر }البعض، 
عي فيو نظر المخاطب، وبعضيم يقول: م يقول: ىذا بحسب نظر المخاطب، رو أقرب من لمح البصر، فبعضي

 .وال إشكال ،بل :أصاًل ىي ىنا بمعنى
كونوا  :الييود ما يقولونف، [ٖ٘ٔ ]البقرة: {َوَقاُلوا ُكوُنوا ُىوًدا َأْو َنَصاَرى َتْيَتُدوا} وتأتي أيضًا بمعنى التقسيم:

 :الييود قالوا لمتقسيم، يعني كونوا ييودًا، فيم يكفر بعضيم بعضًا، ولكن ىي: نصارى، والنصارى ما يقولون
 .[ٖ٘ٔ ]البقرة: {َنَصاَرىُكوُنوا ُىوًدا َأْو }كونوا نصارى،  :كونوا ىودًا، والنصارى قالوا

 ، يقول الشاعر:وكذلك أيضًا يقولون: تأتي بمعنى إلى
 إال لصابرِ  درك الُمنى *** فما انقادت اآلمالُ الصعب أو أُ  ألستسيمنّ 

 .إلى أن ُأدرك : يعنيأو أدرك
نْ  الشرطية، ألضربنو عاش أو مات، يعني: إنْ  :وتأتي بمعنى  .مات عاش وا 

، أن ىذا [ٖ٘ٔ ]البقرة: {َوَقاُلوا ُكوُنوا ُىوًدا َأْو َنَصاَرى}قولو تعالى: "أو" في بعضيم يفسر ف ،لمتبعيض :وتأتي
 .عمى قول الكوفيين لمتبعيض

لى معنى ،بل :معنىإلى أو األشياء، وقد تخرج  ألحد الشيئين موضوعة "أو" وبعضيم يقول: أصالً  ، الواو :وا 
أن ذلك ُيفيم من أي: ونحو ذلك،  ،أو من السياق ،من قوة الكالم :يعني ،وأما بقية المعاني فمستفادة من غيره

ال فاألصل   .وقد تأتي لمعنى آخر ،أو األشياء معناىا األساس أنيا موضوعة ألحد الشيئينأن السياق، وا 
ال فما يذكره أىل العمم أكثر من ىذا، ولكن ترجع  ، وذكرتُ ىو يذه المعاني الخمسة التي ذكرىاف بعض الزيادة، وا 

 .إلى ما ُذكر
َفاْصِبْر ِلُحْكِم َربَِّك َوال ُتِطْع }مشك، لىذه ، ىذه ما معناىا؟ [ٖٔٔ ]المؤمنون: {َقاُلوا َلِبْثَنا َيْوًما َأْو َبْعَض َيْومٍ }فقولو: 

لإلباحة؟ قمنا: إذا دخمت عمييا ال الناىية فإن ذلك لممنع من جميع  هىل ىذ، [ٕٗ]اإلنسان: {ِمْنُيْم آِثًما َأْو َكُفورًا
 .المذكورات

 ، أو كي.، أو إال أنْ إلى أنْ  :بمعنى ،مفعلليقول: والناصبة 
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َفِفْدَيٌة ِمْن ِصَياٍم َأْو } :ن التخيير أن تفعل أحد الشيئين فقطإيقولون: باحة والتخيير ليس بينيما تداخل، اإل: تنبيو
لكن لو  ،من ىذه األشياء ا، وأما اإلباحة فيي أوسع من ذلك، لك أن تأخذ واحدً [ٜٙٔ ]البقرة: {َصَدَقٍة َأْو ُنُسكٍ 

 تي تكون لمتخييرال "أو"أن  :قاعدة من قواعد الفقو :جمعت بينيا أيضًا ال مانع، ىذا مع فرق يذكره الفقياء، يعني
َفِفْدَيٌة ِمْن }: واألنسب لحالو ،لمتشيي، يعني: ينظر األرفق بوكمف فيو يرجع إلى مصمحة المإن كان التخيير 

ن كان ال يرجع إلى المكمف[ٜٙٔ ]البقرة: {ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسكٍ  نما مصمحة عامة ،، وا  ُينظر  فينا ،وا 
اأَلْرِض َفَساًدا َأْن ُيَقتَُّموا َأْو ُيَصمَُّبوا َأْو ُتَقطََّع ِإنََّما َجزَاُء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن المََّو َوَرُسوَلُو َوَيْسَعْوَن ِفي }: األصمح
ىذا ليس لمتشيي، يعني: ليس لإلمام أن يفعل ما يحمو لو بناء عمى مزاجو ورغبتو مثاًل، ، [ٖٖ ]المائدة: {َأْيِديِيمْ 

نما ينظر إلى المصمحة  ،فيكون بحسب المصمحة ،فيختار العقوبة األشد ردعاً  ،فإذا كُثر ىؤالء من المحاربين ،وا 
 ،وليس لمتشيي، التشيي إنما يكون حين يرجع ذلك إلى نظر المكمف ،مصمحة المسممين، يراعييا في ذلك

شرب لبنًا، لمتخيير، لكن يقولون: االمشيور عندىم: ُكْل سمكًا أو المثل في مثال حينما يقولون  ومصمحتو، يعني
أن  :التخييرف، عن صحة ذلك يضر، ىكذا يقولون، بصرف النظرال تجمع بينيما؛ ألنيم يعتقدون مثاًل أنو 

 .جالس الحسن أو ابن سيرين، لو جالستيما فيذا أكمل وأفضل، واهلل أعمممثل:  ،بخالف اإلباحة ،تختار واحداً 
ك أو تقضي لي حاجتي، يعني: إال أن تقضي لي حاجتي، لكن ىذه قد : أللزمنّ كقولفكمعنى إال مع أن ا وأمّ 
 إلى معنى العاطفة، واهلل أعمم.جع تر 


